Klassiske Dage 2022 – ”Fuglen under himlen”
Kære publikum og venner af Klassiske Dage
Om kun en uges tid begynder 18. årlige udgave af Klassiske Dage – Holstebro International
Music Festival.
Vi har meget travlt med forberedelserne – og med at øve
os!
For eksempel har jeg den seneste uge været i København
og har øvet mig sammen med blandt andre pianist
Marianna Shirinyan, som vi glæder os til et gensyn med i
Holstebro.
På billedet er det i øvrigt Mariannas søn, 15-årige
Alexander, som du ser yderst til venstre.
Han spiller cello på meget højt niveau og er en del af ”Trio Felix” sammen med blandt andre
Holstebro/Ulfborgs lokale klavertalent, 17-årige Lukas Hansen. Trioen optræder i år for første
gang på Klassiske Dage.
I København mødtes jeg også med den blot 20-årige violinist
Michael Germer (på billede med sin nye Klassiske Dage Tshirt).
Michael har udviklet sig fra at være et prisvindende talent til
nu at være professionel solist, der er godt på vej til at skabe
sin internationale karriere.
Vi øvede os sammen, og jeg glæder mig rigtig meget til at
præsentere Michael Germer for publikum i Holstebro.
Med Klassiske Dages tema ”Fuglen under himlen” åbnes der i år for et sandt
overflødighedshorn af herlig musik. Titlen er frit inspireret af Søren Kierkegaards bog ”Lilien
paa marken og fuglen under himlen”, der handler om, hvor meget vi mennesker kan lære af
naturen.
Vi skal høre musik inspireret af fuglenes sang; vi skal møde komponister, som har længtes
efter at være ”fri som fuglen”, og vi skal beskæftige os med at være flyvefærdige – for
eksempel, når vi under festivalen møder lokale talenter, der er så dygtige, at de er godt på
vej til at folde vingerne ud og forlade reden.
Du kan læse mere om årets festivaltema på Klassiske Dages hjemmeside:
https://klassiskedage.dk/da/program-2022/tema-2022
Pssst…! Har du husket at bestille billet til årets familiekoncert med Sigurd Barrett og
hundredvis af lokale børn på scenen? Der plejer at være
rift om billetterne. På hjemmesiden kan du læse mere om
årets show ”Sigurd og naturvidenskaben”.

